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SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ



30 év alatti anyák kedvezménye – 1.

[596/2022. Korm. rend.]

Hatály: 2023. jan. 1. – veszélyhelyzet végéig (424/2022. Korm.rend.)

Kedvezmények sorrendje:

1. Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (NÉTAK)

2. 25 év alatti fiatalok kedvezménye

X 30 év alatti anyák kedvezménye

3. Személyi kedvezmény

4. Első házasok kedvezménye

5. Családi kedvezmény



30 év alatti anyák kedvezménye – 2.

Időbeli korlátok:

2022. dec. 31. után legyen:

1. Családi kedvezmény jogosultság megnyílásának napja

• magzatra (várandósság 91. napját magában foglaló hó 1-je) 

VAGY

• gyermekre (családi pótlék jogosultság kezdete, azaz 

megszületését, örökbefogadását magában foglaló hó 1-je)

2. Életkor (25-30)

• leghamarabb 25. évének betöltését követő hótól

• legkésőbb 30. évének betöltésének évének végéig

3. Veszélyhelyzet végéig (424/2022. Korm.rend.)



30 év alatti anyák kedvezménye – 3.

Jogosult: ha 2022. dec. 31. után

- tölti a várandósság 91. napját vagy

- szül vagy

- fogad örökbe

Például:

- 2023. febr. 8. tölti a várandósság 91. napját

- 2023. márc. 24-én szüli 2. gyermekét

- 2023. aug. 8-án örökbe fogadja férje gyermekét

25-öt betöltötte és 

30-at nem töltötte be



30 év alatti anyák kedvezménye – 4.

Nem jogosult pl.:

- 23 évesen szül 2023-ban

- 3 és 5 éves gyerekeket nevel

- 31 évesen fogad örökbe gyermeket 2023-ban

- 2022. decemberben szült



30 év alatti anyák kedvezménye – 5.

Példák:

27 éves, várandósság 91. napja: 2022., szül: 2023.03.15.

Kedvezményre jogosult: 2023. jan.-tól 

29 éves, várandósság 91. napja: 2022., szül: 2023.03.15., 

30 évet tölti: 2023.09.04.

Kedvezményre jogosult: 2023. jan. – dec.

29 éves, várandósság 91. napja: 2022., szül: 2023.05.17., 

30 évet tölti: 2023.03.22.

Kedvezményre nem jogosult.

26 éves, 2 gyermeke van (4 és 6 évesek), nem várandós.

Kedvezményre nem jogosult.



30 év alatti anyák kedvezménye – 6.

Példák még:

26 éves, várandósság 91. napja: 2023.04.04.

Kedvezményre jogosult:  2023. ápr.-tól

29 éves, várandósság 91. napja: 2022., szül: 2023.01.08, 

30 évet tölti: 2023.03.08.

Kedvezményre jogosult: 2023. jan. – dec.

24 éves, várandósság 91. napja: 2022., szül (2.gyerek): 

2023.05.14., 25 évet tölti: 2023.08.05.

Kedvezményre jogosult: 2023. aug.-ig 25 év alatti fiatalok 

kedvezménye, 2023. szept.-től 30ANYA kedvezmény



30 év alatti anyák kedvezménye – 7.

Kedvezményalap:

Összevont adóalapba tartozó

- bérnek minősülő jövedelmek (táppénz, csed, gyed is)

- nem önálló tevékenységből származó jövedelem (kivéve: 

végkielégítés törvényben előírt mértékét meghaladó összege)

- önálló jövedelmek közül pl.:

• e.v.: vállalkozói kivét, átalányban megállapított jövedelem

• őstermelő jövedelme

• nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő 

munkavégzésre irányuló más szerződés

de adóévenként legfeljebb KSH előző év júliusi nemzetgazdasági 

bruttó átlagkeresete x jogosultsági hónap. (2023-ra: 499.952 Ft/hó)



30 év alatti anyák kedvezménye – 8.

Arányosítás: 

- csak önálló tevékenységnél

- ha a jogosultság nem áll fenn az egész évben és

- a jogosultsági hónapokban szerzett önálló tevékenységből 

származó jövedelem másként nem állapítható meg:

adóévi jövedelem arányosítása a jogosultsági hónapokkal



30 év alatti anyák kedvezménye – 9.

Arányosítás példa:

Jogosultsági hónapok: ápr. – dec. (9 hó)

Megbízási díj egyösszegben 12 hóra: 2.400e Ft

Jövedelem összege 10% költséghányaddal 12 hóra: 2.160e Ft

Ebből 9 hóra jár 30ANYA kedvezmény: 2.160e / 12 hó x 9 hó = 

1.620e FT

Jogosultsági hónapok: ápr. – dec. (9 hó)

Megbízási díj egyösszegben jan. - okt. (10 hó): 8.000e Ft

Jövedelem összege nyilatkozott 17% költséghányaddal 10 hóra: 

8.000e – 17% = 6.640e Ft

Átfedett hónapok: ápr. – okt. (7 hó)

A 30ANYA kedvezmény 9 hóra jár: 6.640e / 12 x 9 = 4.980e FT



30 év alatti anyák kedvezménye – 10.

Adóelőleg-nyilatkozat: 

25. éve betöltését követő hónapra vonatkozóan tehet először

- visszavonható

- 10e Ft feletti különbözet: 12% különbözeti bírság

Elérhető:

- https://nav.gov.hu/ado/szja/Adoeloleg_nyilatkozat  (.pdf, .docx)

- ONYA: Új nyomtatvány/bejelentés → Adóelőleg-nyilatkozatok

23SZJA bevallásban egyösszegben is érvényesíthető.



30 év alatti anyák kedvezménye – 11.



Családi kedvezmény tartósan beteg, 

súlyosan fogyatékos gyermekre – 1.

[597/2022. Korm. rend.]

Hatály: 2023. jan. 1. – háborús veszélyhelyzet végéig (424/2022. 

Korm. rend.)

Olyan kedvezményezett eltartott után, 

aki tartósan beteg, súlyosan fogyatékos.

Összeg: családi kedvezmény 

+ 66 670 Ft / hó

≠ eltartott

Cst. 4. § f) pontja

/ hó / kedvezményezett eltartott



Családi kedvezmény tartósan beteg, 

súlyosan fogyatékos gyermekre – 2.

Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos:

- 18 évesnél fiatalabb, és a 5/2003. ESzCsM rend. 1. sz. 

mellékletében meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága 

miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul VAGY

- 18 évesnél idősebb, és a 18. életévének betöltése előtt 

munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-

os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek 

egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a 

18. életévének betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os

mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy 

előreláthatólag legalább egy évig fennáll

[Cst. 4. § f) pontja]

Hatály: 2023. jan. 1.
(valamelyik a fentiek közül)

+ kedvezményezett eltartott



Családi kedvezmény tartósan beteg, 

súlyosan fogyatékos gyermekre – 3.



Családi kedvezmény tartósan beteg, 

súlyosan fogyatékos gyermekre – 4.

Kedvezményezett eltartott:

- akire tekintettel a magánszemély a Cst. szerint családi pótlékra 

jogosult (= a gyermek után családi pótlékra jogosult),

- a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. 

napjától megszületéséig) – nem értelmezhető

- a családi pótlékra saját jogán jogosult,

- a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

[Szja tv. 29/A. § (4)] + tartósan beteg, súlyosan 

fogyatékos



Családi kedvezmény tartósan beteg, 

súlyosan fogyatékos gyermekre – 5.

Adóelőleg-nyilatkozat: 

2023. jan. 1-jétől megszerzett összevont adóalapra vonatkozóan 

lehet először

- visszavonható

- 10e Ft feletti különbözet: 12% különbözeti bírság

Elérhető:

- https://nav.gov.hu/ado/szja/Adoeloleg_nyilatkozat  (.pdf, .docx)

- ONYA: Új nyomtatvány/bejelentés → Adóelőleg-nyilatkozatok

23SZJA bevallásban egyösszegben is érvényesíthető.



Családi kedvezmény tartósan beteg, 

súlyosan fogyatékos gyermekre 6.

Példa:

Két kiskorú gyermeket nevel, egyik súlyosan fogyatékos.

Két kedvezményezett eltartott:

- Súlyosan fogyatékos: 133 330 + 66 670 = 200 000 Ft/hó

- Másik: 133 330 Ft/hó

Összesen: 333 330 Ft/hó

Három gyermeket nevel, 2 főiskolás, 1 kiskorú, súlyosan fogyatékos.

Egy kedvezményezett eltartott: 220 000 + 66 670 = 286 670 Ft/hó

Elvált házaspár két kiskorú gyermekét neveli felváltva (egyik tartósan 

beteg), családi pótlék 50-50%. Mindkét szülőnél egyformán:

- Tartósan beteg: 133 330 / 2 + 66 670 / 2 = 100 000 Ft/hó

- Másik: 133 330 / 2 = 66 665 Ft/hó

Összesen: 166 665 Ft/hó



Családi kedvezmény tartósan beteg, 

súlyosan fogyatékos gyermekre 7.

Eltartott Kedvezményezett 

eltartott

Tartós beteg 

kedvezményezett 

eltartott

Adóalap-

kedvezmény

Adóban kifejezve

1 1 0 66 670 10 000

1 1 1 133 340 20 000

2 1 0 133 330 20 000

2 1 1 200 000 30 000

2 2 0 266 660 40 000

2 2 1 333 340 50 000

2 2 2 400 000 60 000

3 1 0 220 000 33 000

3 1 1 286 670 43 000

3 2 0 440 000 66 000

3 2 1 506 670 76 000

3 2 2 573 340 86 000

3 3 0 660 000 99 000

3 3 1 726 670 109 000

3 3 2 793 340 119 000

3 3 3 860 010 129 000



Családi kedvezmény tartósan beteg, 

súlyosan fogyatékos gyermekre 8.

Családi pótlék Ft/fő 

(család)

Ft/fő 

(egyedülálló)

1 gyermek 12.200 13.700

2 gyermek 13.300 14.800

3 vagy több 

gyermek

16.000 17.000

Tartósan beteg, 

súlyosan fogyatékos 

gyermek

23.300 25.900

Saját jogán jogosult 20.300



Családi kedvezmény tartósan beteg, 

súlyosan fogyatékos gyermekre 9.



Családi kedvezmény tartósan beteg, 

súlyosan fogyatékos gyermekre 10.



SZÉP-kártya

Megszűnnek az alszámlák, csak szálláshely zseb 

marad.

Felső korlát:

- régi szabály: zsebenként külön keret + 

együttesen rekreációs keretösszegig (450e Ft)

- új szabály: együttesen rekreációs keretösszegig 

(450e Ft)

[593/2022. Korm. rend.]

Hatály: 2023. jan. 1.



Hatósági üzemanyagár 1.

2022. dec. 6-án 23:00 órakor megszűnt a hatósági üzemanyagár.

[494/2022. Korm. rend.]

év

Ólmozatlan

motorbenzin

ESZ-95

(hatósági

árszabás)

(Ft/l)

Ólmozatlan

motorbenzin

ESZ-95

(piaci

árszabás)

(Ft/l)

Gázolaj

(hatósági

árszabás)

(Ft/l)

Gázolaj

(piaci

árszabás)

(Ft/l)

2023. 

január
655 713

2022. 

december
481 691 481 825

481 481

???



Hatósági üzemanyagár 2.

2022. dec. 6-án 23:00 órakor megszűnt a hatósági üzemanyagár.

Útnyilvántartás helyett havi 500 km átalány választása:

- e.v. és őstermelő

- tételes költségelszámolás választása esetén

- teljes adóévre választható

- december havi üzemanyagár:

• 500 km / 31 nap x 6 nap = 97 km → hatósági ár

• 500 km / 31 nap x 25 nap = 403 km → piaci ár

Példa: e. v. 2022. dec. hónapra

személygépkocsi, 1400 cm3, benzinüzem, fogyasztás: 8,6 l / 100 km

NAV hatósági ár: 481 Ft, NAV piaci ár: 691 Ft.

97 km x 8,6 l/100 km x 481 = 4 013 Ft

403 km x 8,6 l/100 km x 691 = 23 949 Ft
Összesen 27 962 Ft



Munkába járás költségtérítése 1.

Munkába járás ≠ hivatali, üzleti út!

[16/2023. Korm. rend.]

Hatály: veszélyhelyzet ideje alatt (424/2022. Korm. rend.)

GÉPKOCSI Speciális kör (nincs

tömegközlekedés, hosszú 

várakozás, súlyosan fogyatékos, 

10év alatti gyermek)

Többiek

Alsó korlát 

(39/2010. Korm.rend.)

9 Ft/km

2023. februártól kötelező: 18 Ft/km

Nincs

Felső korlát

(Szja tv.)

15 Ft/km

2023. januártól adható: 30 Ft/km

Felső korlát feletti rész Adóköteles (nem önálló tevékenységből származó 

jövedelem)



Munkába járás költségtérítése 2. 

[gazdaságfejlesztési miniszter közleménye – HÉ 2023/5.]

Hatály: 2023. jan. 1.

(korábbi évek 2010-től: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=00000000.mun&txtreferer=

A1000039.KOR)

MENETJEGY, BÉRLET Napi munkába

járás

Hétvégi hazautazás

Alsó korlát 

(39/2010. Korm.rend.)

86 % 86 %, de max. 

41.760 → 47.820 Ft

Felső korlát

(Szja tv.)

100 %

Felső korlát feletti rész Adóköteles (nem önálló 

tevékenységből származó jövedelem)



Szülői szabadság

Díjazás munkavégzés hiányában: távolléti díj 10%-a, amelyet csökkenteni 

kell a gyed, gyse összegével.

Járulékfizetési alsó határ: havonta legalább a minimálbér 30%-a. 

Arányosítás:

• jogviszony hónap közben keletkezik vagy szűnik meg,

• szünetel a biztosítás,

• tp., btp., vagy max. 12éves beteg gyermek ápolása címén fizetési 

nélküli szabadságot vesz igénybe.

Nem kell alkalmazni a munkaviszonyban álló és

• csed, gyed, gyod, örökbefogadói díj, gyse, gyet, ápolási díjban részesül,

• nappali tagozatos tanuló, hallgató.

Szocho-alap = járulékalap.

[Mt. 118/A. §, 146. § (5), Tbj. 27. § (2), (3), Szocho tv. 1. § (10)]

2023. jan. 1.



TÁRSASÁGI ADÓ



Elhatárolt veszteség

Korábbi adóévek elhatárolt vesztesége mint AEE-: ha az adózóval 

szembeni csődeljárás vagy felszámolás egyezséggel szűnik meg 

→ max. adóalap 50% + egyezségre tekintettel elengedett 

kötelezettség 50%

+ reorganizációs tervre, szerkezetátalakítási tervre tekintettel a 

2023. dec. 29-ét követő elengedésekre

[586/2022. Korm. rend. 4. §]
Hatály: 2022. dec. 29. - 424/2022. Korm. rend. szerinti 

veszélyhelyzet végéig



Transzferár

Változások:

- új fogalmak

- nyilvántartás: fő- és helyi dokumentum = 1 db → külön-külön

- pénzügyi adatok alátámasztása számviteli adatokkal (mélyebb 

szintű elemzés kell, mint korábban)

- összevonás feltételei: figyelembe veendő szempontok 

meghatározása

- nyilvántartási kötelezettség értékhatára: nettó 50M Ft → 100M Ft

- összevonás alól kizárt ügyletek

- adatszolgáltatási kötelezettség a tao bevallásban

[27/2022. PM rend.]

Hatály: 2022. dec. 31.

ÚJ!



Válságközlemény – 1.

2022.03.24. Válságközlemény 2022/C 131 I/01

- 4 támogatástípus (ebből 2 lehet adórendszeren belüli)

- 2022.12.31-ig vehető igénybe

2022.07.21. első módosítás

- plusz 2 támogatástípus (összesen 6, ebből 2 lehet adórendszeren 

belüli)

- a 2 új 2023.06.30-ig vehető igénybe

2022.10.28. második módosítás = új közlemény 2022/C 426/01

- plusz 1 támogatástípus (összesen 7, ebből 2 lehet adórendszeren 

belüli, ebből 1-re van szabályozás a Tao tv.-ben)

- az összes 2023.12.31-ig vehető igénybe



Válságközlemény – 2.

Értékhatárok: 

- TCF 2.1. korlátozott összegű támogatások: → Tao tv.

• mezőgazdaság: 62e EUR

• halászat, akvakultúra: 75e EUR

• többi: 500e EUR

- TCF 2.4. magas energiaárak ellentételezésére nyújtott 

támogatások:

• 2M EUR (működési költségek) 

• veszteséges, nagy energiaintenzitású vállalkozásoknak: 

o 25M EUR

o bizonyos ágazatokban: 50M EUR

Halmozhatóság: TCF 2.1. és 2.4.-ből 

- működési költségek: 2M EUR-ig

- további támogatás: 25M vagy 50M EUR-ig



Válságközlemény – 3.

Tao tv. EU jogszabály

„kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami 

támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglalt 

támogatás”

(4. § 23/d.)

651/2014/EU

rendelet 

(GBER)

(ált. csoportment.) 

„a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a 

vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos 

kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek 

nyilvánításáról szóló rendeletben foglalt támogatás”

(nincs külön fogalom)

702/2014/EU 

rendelet (ABER)

(mezőgazd. 

csoportment.)

„csekély összegű (de minimis) támogatás”

(nincs külön fogalom)

1407/2013/EU 

rendelet (de min.)

„az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó 

ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak 

Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő 

támogatása céljából című, 2022/C 131 I/01 számú európai 

bizottsági közlemény” 

(29/A. § (109))

– 2022. dec. 24-től hatályos, 2022-re visszamenőleg is

2022/C 131 I/01, 

majd

2022/C 426/01 

európai bizottsági 

közlemény

(Válságközlemény)



Válságközlemény – 4.

Kötelező de minimis támogatások:

- mikrovállalkozások foglalkoztatási adóalapkedvezménye a 

létszámnövelésre tekintettel – 7. § (1) y)

- alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés 

kedvezményéből a 7. § (17) szerint igénybe vett összeg 

(háromszoros kedvezmény)

- szövetkezeteknél a közösségi alap képzéséhez kapcsolódó 

adókedvezmény – 22. § (14)

- élőzenei szolgáltatás adókedvezménye – 22/F. §
- korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés adóalap-

kedvezménye – 7. § (1) m)

- elektromos töltőállomás létesítésének adóalap-kedvezménye – 7. 

§ (1) l)

De minimis támogatás vagy Válságközlemény szerinti



Válságközlemény – 5.

Választható de minimis támogatások:

- kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye – 7. § (1) zs)

- kis- és középvállalkozások kamatkedvezménye – 22/A. §
- szabad vállalkozási zónában üzembe helyezett tárgyi eszköz 

értékcsökkenési leírása – 1. mell. 14. pont

Választási lehetőség:

1. elsődleges mezőgazd. termelés: 702/2014/EU rendelet (ABER)

2. mezőgazdasági termék feldolgozása, forgalmazása: 

- 702/2014/EU rendelet (ABER) vagy 

- 1407/2013/EU rendelet (de minimis) vagy 

- 651/2014/EU rendelet (GBER)

3. egyéb: 

- 1407/2013/EU rendelet (de minimis) vagy 

- 651/2014/EU rendelet (GBER)

vagy Válságközlemény 

szerinti támogatás



Globális minimumadó

Kiterjed: 750M EUR bevételt elérő vállalatcsoportokra

- Magyar központú, amelyek cégcsoportszinten elérik

- Multinacionális cégcsoportok (EU vagy 3.o. központú is), akiknek 

Mo-n van leányvállalata

Globális minimadó szint: 15% (effektív, nem nominális)

Beszámítható: hipa.

Magyarország 2023. év végéig átülteti a jogrendbe, alkalmazása 

2024. évtől várható.

[ST-8778/2022/INIT 

https://www.orbitax.com/news/archive.php/EU-Global-Minimum-Tax-

Directiv-51636]



Adózási szempontból nem együttműködő 

államok (offshore feketelista)

3 új állam a listán: Anguilla, Bahama, Turks és Caicos szk. (össz: 12)

Jelentősége: ellenőrzött külföldi társaság fogalma

Adózási hátrányok:

- ekt-nak juttatott ellenérték: nem elismert költség → AEE+

- ekt-tól kapott osztalék: nem AEE-

- ekt-ban fennálló részesedés értékvesztése, árfolyamvesztesége: 

nem elismert ráfordítás → AEE+

- ekt. fel nem osztott nyeresége: adófizetés (feltétellel)

- ekt. részesedés: nem lehet bejelentett részesedés

- transzferár: csak AEE+ számolható el, AEE- nem

[28/2022. PM rend., Tao tv. 4. § 5., 11., 7. § (1) g, gy, 8. § (1) f, m, 28. 

§ (3), 3. mell. A/9.]

Hatály: 2022. dec. 29.



ILLETÉK



Tárgyi illetékfeljegyzési jog

Illetékfeljegyzési jog = mentesül az illeték előzetes megfizetése alól

→ az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez. [Itv. 59-62. §]

Új jogcímek:

1. reorganizáció, szerkezetátalakítás alatt indított bírósági eljárásban

[586/2022. Korm. rend. 3. §]
Hatály: 2022. dec. 29. - 424/2022. Korm. rend. szerinti 

veszélyhelyzet végéig

2. fogyasztóvédelmi képviseleti kereseti eljárásban

[2022. évi LXI. tv. 1. §]
Hatály: 2023. jún. 25.



Hitelintézet ingatlanszerzése

Főszabály: 2 %, ha max. 3 évre szerezte 

- hitel-ingatlan csereügylettel, 

- adóssal szembeni felszámolás

- adóssal szembeni végrehajtás 

útján.

Kiegészítés:

+ adóssal szembeni reorganizáció

+ adóssal szembeni szerkezetátalakítás

útján szerezte.

[586/2022. Korm. rend. 2. §]
Hatály: 2022. dec. 29. - 424/2022. Korm. rend. szerinti 

veszélyhelyzet végéig



EXTRAPROFIT ADÓK



Gyógyszergyártók különadója – 1.

Adó alanya: 

- TEÁOR 2120 (Gyógyszerkészítmény gyártás)

- TEÁOR 2110 (Gyógyszeralapanyag gyártás)

szerinti tevékenységet végző.

Adó alapja: hipa szerinti nettó árbevétel

Adó mértéke:

- 50 Mrd Ft-ig 1%

- 50-150 Mrd Ft közötti részre: 3 %

- 150 Mrd Ft-nál magasabb részre: 8%



Gyógyszergyártók különadója – 2.

Érintett évek: 2022., 2023.

Bevallási, befizetési határidők:

• 2022. évi adó: 2023. máj. 20-ig

• 2023. évi adóelőleg: 2023. nov. 20-ig (várható adó)

• 2023. évi adó: 2024. máj. 20-ig

[582/2022. Korm. rend. 1. §]



Biztosítási pótadó – 1.

Adó alanya: 2012. évi CII. tv. szerinti biztosító

Adó alapja: 

a) 2012. évi CII. tv. szerinti biztosítási szolgáltatás biztosítási díja

b) 2014. évi LXXXVIII. tv. 2. mell. szerinti biztosítási szolgáltatás 

biztosítási díja

Adó mértéke 2023-ra:

Bevételi sáv a) pont szerinti 

adóalap adója

b) pont szerinti 

adóalap adója

2 Mrd Ft-ig 2 % 1 %

2-36 Mrd Ft között 4 % 1,5 %

36 Mrd Ft-tól 7 % → 12 % 3 % → 5 %



Biztosítási pótadó – 2.

2022. évi pótadó bevallása, megfizetése: 2023. jan. 31-ig 

2023. évi pótadóelőleg bevallása, megfizetése: 2023. máj. 31-ig

2023. évi pótadó bevallása, megfizetése: 2024. jan. 31-ig

[582/2022. Korm. rend. 2. §, 197/2022. Korm. rend.]



EGYÉB



Környezetvédelmi termékdíj

2023. júl. 1-jétől:

- körforgásos termék: átfedésben a ktd-köteles termékekkel

- hulladékhasznosítási koncesszió: MOL Nyrt.

• kiterjesztett gyártói felelősségi díjból fedezi

• a ktd. csökkenthető a kiterjesztett gyártói felelősségi díjjal

• egyéni hulladékkezelés megszűnik

- csomagolószer: nem kell elkülöníteni csomagolóanyagra, 

csomagolóeszközre és csomagolási segédanyagra

- külföldi webshopok kötelezettsége

- eldobható e-cigaretta: ktd. köteles lesz

- gazdálkodói regisztráció: 2023. ápr. 30-ig

2024. jan. 1-jétől: kötelező visszaváltási rendszer

[633/2022. Korm. rend., 2022. évi LXXVI. tv.]



Adóhatósági végrehajtás

Ha a jogi személlyel szemben büntetőeljárásban kiszabott 

pénzbírság vagy a megállapított bűnügyi költség végrehajtása 

során az adós gazdálkodó szervezettel szemben felszámolási, 

csőd-, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indul, a NAV értesíti 

a felszámolót, végelszámolót, a felszámolást, csődeljárást, 

végelszámolást, kényszertörlést elrendelő bíróságot.

[Avt. 125/A. § (10)]

Hatály: 2023. jan. 1.



Adatszolgáltatás adattörlő kódokról

(tartós adathordozó eszközök)

Adattörlő kódot kéri: kereskedő NAV-tól SORSZIG nyomtatványon

Kereskedő adatszolgáltatása a fogyasztónak átadott kódokról NAV 

felé:

- számlázóprogram

- kézi számla rögzítése Online Számla oldalon

- OPG rendszerben (pénztárgép)

- AATKOD nyomtatványon minden pénteken

www.veglegestorles.hu

[726/2020. Korm. rend.]

Hatály: 2022. dec. 15.

http://www.veglegestorles.hu/


Digitális platformüzemeltetők 

Kötelezettség: platform üzemeltetőjénél, ha szerződés alapján 

értékesítők rendelkezésére bocsátja. 

[2013. évi XXXVII. tv. II/A. fejezet]            

Hatály:2023. jan. 1.

Platform: szoftver/alkalmazás, ami lehetővé teszi az értékesítő és 

felhasználó kapcsolatfelvételét a tevékenység elvégzéséhez (nem 

szoftver, ha csak kifizetéseket kezel, hirdetést jelenít meg, 

átirányít)

Jelentendő tevékenységek: ingatlan bérbeadása, személyi 

szolgáltatás, áruk értékesítése, közlekedési eszköz bérbeadása.

Üzemeltetők típusa:

I. Mo. adóügyi illetőségű

II. EU illetőség: Mo. bejegyzett/üzletvezetési hely/állandó telephely

III. 3. ország: EU nincs illetősége, de tev. van és Mo-t választja 

(I-II.: 23T201T stb., III.: http://dac7.nav.gov.hu/)



Minimálbér, garantált bérminimum

Minimálbér: 232.000 Ft

(hetibér: 53.340 Ft, napibér: 10.670 Ft, órabér: 1.334 Ft)

Garantált bérminimum: 296.400 Ft

(hetibér: 68.140 Ft, napibér: 13.630 Ft, órabér: 1.704 Ft)

[573/2022. Korm. rend.]

Hatály: 2023. jan. 1.

Háborús veszélyhelyzet időtartama: 2023. máj. 29-ig.

[424/2022. Korm. rend.]



Köszönöm a figyelmet!

www.nav.gov.hu


